
 

 

Regnskapsdata til FoU-statistikken 2015  

FoU-statistikk i UoH-sektoren: Utarbeides annethvert år av NIFU etter avtale med Norges forskningsråd. FoU-
statistikken produseres etter internasjonale retningslinjer og anbefalinger nedfelt i OECDs Frascati-manual.1  
NIFU sender ut et spørreskjema til fagmiljøene.2 I tillegg innhentes regnskapsdata og personaldata fra 
lærestedenes administrasjon og store finansieringskilder (Norges forskningsråd, Kreftforeningen m.fl.).3  
 
Regnskapsdata fra lærestedenes administrasjon har gjennom mange år vært en viktig del av kildematerialet for 
FoU-statistikken i UoH-sektoren. I den forbindelse har NIFU hatt tettest kontakt med de større lærestedene 
(møter og egne kontaktpersoner). Alle læresteder har annethvert år blitt bedt om å levere regnskapsdata 
tilpasset FoU-statistikkens behov. NIFU benytter regnskapsdataene til forhåndsutfylling av spørreskjema som 
sendes fagenhetene og kvalitetssikring. 

Arbeidsgruppe vedrørende rapportering av regnskapsdata til FoU-statistikk: KD har i 2015 nedsatt en arbeids-
gruppe bestående av NIFU, NSD og representanter for lærestedene og en styringsgruppe bestående av KD, NIFU, 
Forskningsrådet, UHR/økonomiutvalget og NSD. Arbeidsgruppens oppgave har vært å utvikle forslag til en 
standardisert overordnet modell for datafangst som sikrer bedre datakvalitet og som kan forenkle og effektivisere 
institusjonenes rapporteringsarbeid. Arbeidsgruppens forslag til løsning er forelagt en styringsgruppe bestående 
av KD, NIFU, Forskningsrådet, UHR/økonomiutvalget og NSD, og presentert på regionale økonomiseminar høsten 
2015. 

Regnskapsdata som tidligere ble rapportert til NIFU hvert annet år, vil fra og med regnskapet for 2015 rapporteres 
årlig via NSD. Dataene skal innrapporteres på en enhetlig måte, se vedlagt skriv om dette fra NSD. Det under-
strekes for øvrig at det ikke etterspørres noe nytt i forhold til tidligere år. 
 
Kontaktpersoner: Hvert lærested må oppgi til NSD hvem skal ha tilgang til å rapportere inn dataene til FoU-
statistikken, på epost: dbh@nsd.no. Dette vil være lærestedets kontaktpersoner, og det er disse som vil bli 
kontaktet av NIFU om det er spørsmål knyttet til regnskapsdataene. I tillegg må kontaktpersonene kunne bistå 
respondenter på fagnivå med informasjon om datauttak ved lærestedet; hvordan tallene er aggregert, hvilke 
kostnadssteder som inngår osv. Dersom lærestedet ønsker å vite hvem som har vært kontaktperson for 
regnskapsdata til FoU-statistikken for tidligere år, har NIFU en oversikt over disse.  
 
Tekniske spørsmål knyttet til rapporteringen av regnskapsdataene kan rettes til NSD. NIFU vil selvsagt også være 
tilgjengelig for å svare på spørsmål om FoU-statistikken. 
 

Kontaktpersoner for FoU-statistikken ved NIFU: Kristoffer.Rorstad@nifu.no 928 19 722, Marte.Blystad@nifu.no  
960 94 030, eller Kaja.Wendt@nifu.no, 99 63 15 54 

                                                           
1 OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 
Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. 
2 Informasjon om FoU-statistikken, inkludert en oversikt over underenhetene som mottar FoU-statistikkens spørreskjema for 
UoH-sektoren finnes på NIFUs nettsider: http://www.nifu.no/statistikk/skjemaer/. Under tidligere undersøkelser finnes kopi 
av spørreskjema for 2013. 2015-skjema legges ut mars 2016.  
3 På vegne av Forskningsrådet/Kunnskapsdepartementet gjennomfører NIFU også såkalte tilleggsundersøkelser som baseres 
på svar fra FoU-statistikken (f.eks. innenfor bioteknologi, marin FoU og utdanningsforskning.) Det sendes ut egne 
spørreskjema som omhandler disse områdene.  
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